
На основу члана 38. Статута СПО, Председништво СПО је, на првој 
конститутивној седници, 15. маја 2010. године донело 

 
ПОСЛОВНИК О РАДУ 

ПРЕДСЕДНИШТВА СПО 
 

Члан 1 
Председништво СПО на својим седницама расправља и одлучује о питањима из своје 

надлежности која су одређена Статутом СПО. 
 

Члан 2 
Седница Председништва се одржава на позив Председника Странке или 

потпредседника који замењује Председника, као и на захтев већине чланова Председништва. 
 

Члан 3 
Седницом председава и руководи Председавајући, Председник или потпредседник 

који га замењује. 
 

Члан 4 
Седници Председништва присуствују поред чланова Председништва и лица која су 

позвана. 
 

Члан 5 
У току седнице секретар Председништва води записник у који уноси: 
- место и време одржавања седнице; 
- предложени и усвојени дневни ред 
- имена присутних; 
- садржај усмених дискусија и предлога; 
- садржај ставова, закључака, одлука и аката које Председништво донесе. 
Предлози и дискусије у писменој форми прилажу се записнику. 

 
Члан 6 

Председавајући на почетку седнице предлаже дневни ред. Чланови Председништва 
имају право да предлажу измену и допуну дневног реда. 

Дневни ред је усвојен када је за њега гласала већина присутних чланова 
Председништва. 

Расправљање и одлучивање је могуће само у оквиру усвојеног дневног реда. 
 

Члан 7 
Председништво своје одлуке доноси јавним гласањем, уколико не одлучи другачије. 

 
Члан 8 

Члан Председништва дужан је да учествује у раду Председништва или да свој 
изостанак оправда. 

 
Члан 9 

Председник Покрајинског одбора СПО за Војводину председник је и Регионалног 
одбора за Војводину. Исто важи и за председника (копредседника) Покрајинског одбора 
СПО за Косово и Метохију. 

Председници осталих регионалних одбора биће изабрани после Сабора СПО, а у 
принципу сагласно регионалном устројству државе. То значи да СПО може да се определи и 



за страначке регионе, уз обавезу поштовања и регионалног устројства за које се определи 
држава. 

 
Члан 10 

Овај Пословник ступа на снагу на дан његовог доношења. 
 
 
У Београду, 
15. маја 2010. 

ПРЕДСЕДНИШТВО СПО 


